XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR (C)

EERSTE LEZING (2 Makk 7,1-2.9-14)
Uit het tweede boek der Makkabeeën.
Ook zeven broers werden aangehouden, samen met hun moeder, en op bevel van de
koning sloeg men ze met stokken en riemen om ze zo te dwingen het verboden
varkensvlees te eten. Een van hen vroeg de koning namens hen allemaal: `Wat
verlangt u van ons en wat wilt u van ons leren? Wij zijn eerder bereid om te sterven,
dan de leer van onze voorvaderen te overtreden.' Alvorens te sterven zei hij nog: `Jij,
ontaarde boosdoener, je ontneemt ons nu wel het leven, maar de koning van de wereld
zal ons, die voor zijn Wet sterven, opwekken voor een eeuwig leven.' Na hem werd de
derde gemarteld. Op verzoek stak hij onmiddellijk zijn tong uit en onverschrokken
bood hij ook zijn handen aan. Fier zei hij: `Van de hemel heb ik ze gekregen, maar
omwille van Gods leer doe ik er graag afstand van, in de hoop ze eens van Hem terug
te krijgen.' Zelfs de koning en zijn gevolg waren verbaasd over de moed van de jonge
man, die ondanks de pijnen niet kreunde. Toen deze gestorven was, pijnigden en
folterden ze de vierde op dezelfde wijze. De dood nabij zei hij: `De dood door de
handen van mensen wordt begerenswaardig door de hoop die God ons geeft; dat Hij
ons weer laat opstaan. Maar voor u zal er geen opstaan zijn om te leven.'
TUSSENZANG (Ps 17)
Een smeekgebed op naam van David.
Luister, HEER, ik vraag om vrijspraak;
luister aandachtig, ik roep U aan.
Verhoor mijn gebed, mijn lippen liegen niet.
Maar aan uw weg hielden zich mijn voeten,
en zij aarzelden nooit.
Ik riep U aan; o God, geef mij antwoord,
leg uw oor te luisteren en hoor wat ik zeg.
Bescherm mij als de appel van uw ogen,
berg mij in de schaduw van uw vleugels.
Maar ik, vrijgesproken door U,
ik mag uw gelaat aanschouwen,
en bij mijn ontwaken van uw aanblik genieten.
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TWEEDE LEZING (2 Tess 2,16-3,5)
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.
Broeders en zusters, Laat onze Heer Jezus Christus zelf, laat God, onze Vader, die
ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en goede hoop heeft
geschonken, u bemoedigen en u sterken bij elk goed werk en elk goed woord. Voorts,
broeders en zusters, bid voor ons, opdat het woord van de Heer overal, zoals bij u,
zijn zegetocht mag volbrengen, en wij verlost worden van die verkeerde en slechte
mensen; want niet allen hebben deel aan het geloof. Maar de Heer is getrouw, Hij zal
u sterken en behoeden voor de boze. In de Heer vertrouwen wij op u, dat u doet wat
wij bevelen en dit ook zult blijven doen. Laat de Heer uw harten richten op de liefde
van God en de standvastigheid van Christus.

EVANGELIE (Lc 20,27-38 )
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Nu kwamen er enkele sadduceeën° bij Hem met een vraag. Zij bestrijden dat er een
opstanding is. `Meester,' zeiden ze, `Mozes heeft ons dit voorgeschreven: als een
getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft, moet zijn broer trouwen met die
vrouw en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er eens zeven broers.
De eerste trouwde met een vrouw en stierf kinderloos. Ook de tweede en de derde
trouwden met haar, en zo alle zeven, maar ze stierven allen zonder kinderen na te
laten. Nadien stierf ook de vrouw. Wiens vrouw zal zij nu zijn bij de opstanding? Ze
hebben haar toch alle zeven als vrouw gehad.' Jezus zei tegen hen: `De kinderen van
deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar zij die waardig zijn bevonden om
deel te krijgen aan de andere wereld en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en
worden niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen immers niet meer sterven, want ze zijn aan
engelen gelijk, en als kinderen van de opstanding zijn het kinderen van God. Dat de
doden worden opgewekt, heeft Mozes zelf te verstaan gegeven in het verhaal van de
doornstruik, waarin hij de Heer aanduidt als de God van Abraham, de God van Isaak
en de God van Jakob. Hij is geen God van doden maar van levenden, want voor Hem
leven ze allemaal.'
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